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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo examinar as relações internacionais da América Latina a 

partir da hegemonia estadunidense na região durante o período inicial da política externa norte 

americana e no pós segunda guerra. O destaque entre estes dois períodos acontece devido o 

entendimento que a diplomacia estadunidense para a América Latina pouco se alterou ao decorrer 

das décadas. Neste sentido, o desenvolvimento da pesquisa tem como base teórica o pensamento do 

filósofo italiano Antonio Gramsci juntamente com os intelectuais neogramscianos. 
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1. A POLITICA EXTERNA DOS EUA PARA A AMÉRICA LATINA: ASPECTOS 
INICIAIS 

  

A América Latina de modo geral sempre foi um continente desejado pelos EUA. 
Durante a guerra fria, o continente latino americano se tornou ainda mais importante na 
agenda da política externa norte- americana. Neste sentido, é possível notar como funcionou 
a construção da hegemonia estadunidense através do pensamento de Antonio Gramsci e da 
Teoria Neogramsciana. Entretanto, desde a independência e, consequentemente, o aumento 
da sua importância no cenário internacional, os EUA, buscam exercer algum tipo de domínio 
na América Latina. Para isso, é necessário compreender como funciona o processo da 
hegemonia através da internacionalização do Estado. Com efeito, existem três dimensões: 
“um processo de formação de consenso dentro do Estado com respeito às necessidades ou 
exigências da economia mundial que ocorre dentro de uma estrutura ideológica comum, [...] 
a participação na negociação  desse  consenso  é  hierárquica,  [...]  as  estruturas  internas  
dos  Estados são  ajustadas  de  tal  forma  que  cada  uma  pode  transformar  melhor  o  
consenso global em políticas e práticas nacionais.”  Neste sentido, para compreender a 
estratégia estadunidense para estabelecer um condiminio de poder na América Latina é 
necessário compreender o conceito de hegemonia em Gramsci. Segundo o autor sardo, 
hegemonia  

 

“liga a um grupo social determinado, influi sobre a conduta moral, sobre a 
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direção da vontade, de uma maneira mais ou menos intensa, que pode até 

mesmo atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência não 

permita nenhuma ação, nenhuma escolha e produza um estado de 

passividade  moral  e  política.  A compreensão  crítica  de  si  mesmo  é 

obtida,  portanto,  através de uma  luta de  “hegemonias”  políticas,  de 

direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da política, 

atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria concepção do 

real. A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica 

(isto é, a consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva  

autoconsciência, na  qual  teoria e  prática  finalmente  se  unificam” 

(GRAMSCI, P.103) 

Sendo assim, o início da hegemonia norte americana na América Latina se dá sob o 
comando do então presidente James Monroe, estabeleceram a chamada Doutrina Monroe. A 
Doutrina instituía que os EUA iriam proteger a America Latina dos interesses europeus na 
exploração do continente. A ideia de uma “América para os americanos” nada mais foi que 
uma “América para os norte-americanos.”. Dessa forma, é possível identificar a ideia do 
consenso gramsciano. 

 

A hegemonia de Gramsci é a capacidade que um grupo social possui para 

exercer uma direção política e moral na sociedade. Outros grupos 

reconhecem que o grupo hegemônico tem um papel de liderança na 

sociedade e que um consenso político relativamente amplo apóia seus 

objetivos. Um grupo hegemônico lidera tanto por responder aos interesses de 

seus aliados, às suas motivações, derivadas de suas posições no modo de 

produção, quanto por responder e ajudar a dar forma ás aspirações reais que 

surgem na sociedade civil. (AUGELLI, MURPHY P.205)² 

 

 Enquanto o autor italiano observava o consenso como a hegemonia de  ideias e 
valores de uma classe sobre a outra, os pensadores neogramscianos o identificaram nas 
relações internacionais. Cox define hegemonia como “uma estrutura de valores e 
entendimentos sobre a natureza  da  ordem  que  permeia  todo  um  sistema  de  entidades  
estatais ou não estatais.” A noção ordem política hegemônica implica que esses valores e  
entendimentos  sejam  incontestados  e  aceitos  passivamente. Essa passividade baseia-se em  
uma  combinação  de  coerção  e  consentimento  exercidos  em  uma estrutura de poder. A 
hegemonia é o suficiente para garantir a padronização do comportamento. (COX,1995)³.No 
cenário mundial o consenso deixa de ser um mecanismo de domínio de classe na sociedade 
civil e passa a ser uma ferramenta de liderança de um país com o outro, ou de um Estado com 
uma comunidade de Estados. 

A Doutrina Monroe foi o passo mais importante na busca pelo domínio do continente. 
Posteriormente, sob o governo Roosevelt em 1904, os EUA ampliaram a doutrina Monroe e 
agregaram direitos e importância as empresas estadunidenses na América Latina. Esta 
atualização da Doutrina Monroe ficou conhecida como Corolário Roosevelt. Os EUA 
apresentaram um discurso “universal” (proteção, identidade comum, objetivos comuns) 
traduzindo seus interesses nacionais. Contudo, a ideia de consenso não é completa se o 
conceito de coerção não está presente. Gramsci observou os dois conceitos resgatando a 
figura do centauro em Maquiavel. Pensando na relação entre EUA e América Latina, a ideia 
da coerção se manifesta com o “Big Stick”. Esta política funciona como uma espécie de polícia 
internacional no qual os EUA criam uma “legitimidade” para o uso da força. Os 
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estadunidenses lideram os países latino-americanos pelo consenso através de um objetivo 
comum. Porém, caso seja necessário, a coerção era executada em prol da ordem. 

 
2. A HEGEMONIA ESTADUNIDENSE OCIDENTAL E A GUERRA FRIA 

  

Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema internacional apresenta novos 
fenômenos que passam a conduzir as relações de poder. Em 1945 é implementado o Sistema 
de Bretton Woods que consistiu na criação de organismos financeiros internacionais. Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) o conhecido também como Banco Mundial. 

 
Com a rendição do Eixo fica clara a nova posição americana de 

superpotência militar e líder do capitalismo. Para regular o sistema 

condominial de poder os Estados Unidos utilizaram das Conferências de 

Teerã, Yalta, Potsdam, da Política de Contenção de George Kennan/Doutrina 

Truman e da criação da Organização do Tratado Norte. Já para garantir o 

mercado japonês, latino-americano e Europa Ocidental aos americanos, 

foram criados planos econômicos como Colombo, Marshall e inúmeras 

instituições internacionais. Isso significou a consolidação que a posição 

americana passou a exercer de forma ostensiva ao redor do mundo; políticas 

americanas de expansão e proteção dos interesses americanos foram 

implementadas na Casa Branca difundidas ao mundo capitalista.( 

MACHADO, P.196-197)¢ 

 

Durante a guerra fria, os EUA se aproximaram ainda mais da América Latina. A 
corrida pela supremacia mundial leva os norte-americanos a um projeto global da sua 
hegemonia. O perigo do comunismo, e a instabilidade do sistema internacional, trouxeram 
novos mecanismos hegemônicos, mais sofisticados que atingem diversas esferas das relações 
políticas, econômicas e culturais.  

Em relação aos empréstimos necessários para financiar a 

reconstrução da infra-estrutura material dos países devastados, o Banco 

Mundial passa a ser a instituição responsável pela liberação dos créditos, 

porém com uma condição: para requererem empréstimos, os países devem 

associar-se ao FMI. Em ambas as instituições, o papel hegemônico dos 

Estados Unidos foi explicitamente consagrado no processo decisório na 

forma de poder de veto para o diretor-executivo desse país em questões 

consi-deradas vitais. (Ayerbe, P.68)¬  

Os EUA se tornaram o financiador mundial. Em junho de 1947, através do Plano 
Marshall, iniciou na Europa um processo de reconstrução com dinheiro norte- americano. A 
ideia era investir nos países europeus, intensificando a capitalismo de Estado e impedindo a 
influência soviética. 

O montante da ajuda norte- americana no contexto do Plano Marshall, 

organizado em torno de empréstimos vinculados à compra de 1produtos 

daquele país e de outras modalidades de financiamento da produção 

                                                        
. 
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européia, permitiram o soerguimento gradual da Europa Ocidental 

(SARAIVA P. 202) 

Com efeito, os EUA formulam a Doutrina Truman, a primeira doutrina de caráter 
universal. Ela se fundamentou na liderança dos estadunidenses no combate ao comunismo e 
os intitularam garantidores da paz. Neste sentido, para a América Latina, em 1947, os 
estadunidenses propuseram e firmaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca 
(TIAR). Em 1948, através da IX Conferência Pan Americana em Bogotá, cria-se a 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 
O TIAR e a OEA se baseavam em quatro princípios jurídicos 

essenciais: a) a não-intervenção, b) a igualdade jurídica dos Estados, c) o 

arranjo pacífico das diferenças e d) a defesa coletiva contra agressões.Os 

primeiros dois princípios implicam a defesa da soberania dos Estados; os 

outros dois enfatizam a cooperação entre eles. Em certos momentos, essas 

duas idéias básicas se tornam contraditórias na prática. Em todo caso, as 

duas últimas podem ser administradas pela potência hegemônica. (AYERBE, 

P.82) 

No âmbito econômico, os EUA promoveram diversos programas de cooperação e 
acordos de comércio. O objetivo era sistematizar alianças, estreitar relações com os países 
capitalistas do terceiro mundo e garantir influência em regiões geopoliticamente importantes. 
Dessa forma, “um esquema de cooperação técnica, em 1949, foi estendido para países em 
desenvolvimento que orbitavam na zona de influência dos Estados Unidos. Esse mecanismo, 
conhecido como Ponto IV, previa a presença de investimentos norte-americanos somente 
para áreas que enfrentasse clara “ameaça comunista”, especialmente nas regiões afro- 
asiáticas reprimidas pela presença soviética.” (SARAIVA, P.202)9. Na América Latina não foi 
diferente. A política externa norte- americana observava o continente como uma zona de 
influência. 

A grandeza dos Estados Unidos fundara-se em seu sistema político 

2representativo e no empreendimento privado baseado na concorrência. A 

América Latina deveria constituir-se em área de expansão desse sistema, 

para a garantia de maior poderio na paz ou na guerra. Era uma doutrina de 

reserva estratégica que se definia a função da América Latina na zona de 

influência global dos Estados Unidos no pós guerra (CERVO, P69)  

 

No que se refere a hegemonia cultural, os norte americanos, através dos filmes de 
Hollywood, músicas e até nos quadrinhos, passavam a mensagem o quanto é importante os 
EUA e como a liberdade, a prosperidade e a paz fazem parte da vida do cidadão americano. 

 

Uma das características fundamentais do século XX – e que diferencia a 

hegemonia britânica da norte-americana– é a ampliação dos níveis da 

hegemonia, fortalecendo seus elementos de consenso em relação aos de 

dominação. O American way of life foi a grande mercadoria vendida por 

Hollywood, projetando para o mundo os valores norte-americanos – morais, 

estéticos, entre outros. Vendeu um imenso mundo de mercadorias mediante 

seu enorme aparato de propaganda midiática, atrás do qual se inserem as 
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grandes corporações e suas marcas. (SADER, 2005, p.30-31) ¹¹ 

Durante o período da guerra fria, é possível identificar diversos fatos de como os EUA 
buscaram o exercício da hegemonia na América Latina e consequentemente na América do 
Sul. As relações políticas econômicas e culturais desenvolvidas pelo estadunidense criaram 
no cenário mundial aquilo que Gramsci chamou de bloco histórico. Segundo Gramsci, o bloco 
histórico é o conjunto entre a estrutura e a superestrutura. O primeiro conceito, se refere as 
relações econômicas e aos modos de produção. O segundo representa as idéias, valores, as 
relações sociais e culturais da sociedade civil. A sociedade civil seria o aparelho privado da 
hegemonia, a esfera na qual se formam as identidades, disputas ideológicas, atividades 
intelectuais. Sociedade civil corresponde ao bloco de interesses, estágio pelo qual interesses 
menores tornam-se universalizados. (AUGELI, MURPHY, 2007). No caso das RI a sociedade 
civil é o sistema internacional, no qual a interação entre os Estados acontecem. O bloco 
histórico formado pelos EUA é resultado do exercício de uma construção hegemônica no 
ocidente. Através do financiamento em nível global, da liderança na criação do sistema de 
Bretton Woods, dos acordos e programas comerciais. Os estadunidenses buscaram expandir, 
ou pelo menos manter, um sistema estrutural econômico de escala mundial. O capitalismo. 

 
Esse processo  da  pax  americana  percorreu  cerca  de  40  anos  da  

História Mundial,  presenciou  o  crescimento  do  poder  econômico  

europeu  e  japonês,  das transformações  da  especialização  flexível  pós-

fordista,  choques  do  petróleo,  desvalorização do dólar e colapso do sistema 

de conversibilidade de Bretton Woods, terceira revolução industrial ou 

revolução técnica, queda do socialismo e geminou naquilo que hoje 

denominamos globalização. ( MACHADO, P.201)  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser um trabalho ainda em curso não é possível apontar claramente as 
considerações finais. No entanto, ao longo deste estudo, é possível notar que a política 
externa dos EUA manteve as mesmas diretrizes ao longo dos séculos. Ao compararmos os 
períodos de épocas distintas apresentados no texto, percebemos a tentativa, dos EUA de 
estabelecer ou manter sua hegemonia no continente. A teoria gramsciana possibilita uma 
análise consistente e eficiente para entender a estratégia estadunidense de política 
internacional. 
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